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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยในการยกระดับเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco-
Champion จ านวน 5 มิติ 22 ตวัช้ีวดั ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดมี้การ
วเิคราะห์และแบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนิคมฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ โรงงาน ชุมชน และหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบนิคมฯ และจดัประชุมกลุ่มยอ่ยจ านวน 2 คร้ัง เพ่ือระดมความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียต่อแนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

จากการศึกษาพบว่า  แนวทางการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย มี 5 แนวทาง 
ประกอบดว้ย 1) การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 2) การ
ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมัน่คง 3) การพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 4) การ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในทุกภาคส่วน และ 5) การยกระดบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  
ค าส าคญั: เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย, สระบุรี 

 
ABSTRACT 
 This study aimed to study the development of Kaeng Khoi Industrial Estate to the Eco Industrial Town in 
accordance with the criteria of Eco Industrial Town at the Eco-champion level consisting of 5 dimensions 22 Indicators 
of the Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT). Data collection was conducted by analyzing and dividing the 
stakeholders of the Kaeng Khoi Industrial Estate into 3 groups, consist of 1) factories, 2) communities and 3) government 
agencies in the area, and organizing 2 focus group discussions for brainstorming and public hearing of the stakeholders to 
obtain for the ideas and opinions towards development of the Eco Industrial Town. 
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 The results of study suggest that the 5 ways to develop the Eco Industrial Town of Kaeng Khoi Industrial Estate 
are; 1) develop public utilities and facilities effectively and environmental friendly; 2) promote and develop a stable local 
economy; 3) develop safety and environment management system; 4) strengthen good relationships with all sectors; and 
5) enhance the efficiency and sustainability of the management system. 
Keywords: Eco Industrial Town, Kaeng Khoi Industrial Estate, Saraburi  

 
บทน า 

การพฒันาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไดส้ร้างความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเป็นอยา่งมาก 
แต่การพฒันาดงักล่าวมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการเป็นแหล่งก าเนิดของผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอ่ืน ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ถึงแมว้่าภาคอุตสาหกรรมมีวิธีการและมาตรการในการลด
ปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ใหน้อ้ยลง แต่อาจยงัไม่เพียงพอต่อ (จุรีพร บุญหลง, 2558) เพ่ือให้เกิดความสะดวกในดา้นการ
บริหารจดัการ การควบคุมและป้องกนัปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการบริหารจดัการทรัพยากรและของเสียร่วมกนั จึง
ก่อใหเ้กิดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม โดยมีกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัท่ีตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือป้องกนัผลกระทบท่ีมีต่อผูป้ฏิบติังานและชุมชนโดยรอบ การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นแนวคิดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพ่ือมุ่งสู่การพฒันาและการ
ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีค  านึงถึงความปลอดภยัต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ตลอดจนการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการใชท้รัพยากรท่ีคุม้ค่าและยัง่ยืน (การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2560)  

หลกัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เป็นการพฒันาอุตสาหกรรมโดยให้มีความเช่ือมโยง
ของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือชุมชนอุตสาหกรรมกบักลุ่มโรงงาน องคก์ร 
หน่วยงานทอ้งถ่ินและชุมชนโดยรอบ ให้เจริญเติบโตไปดว้ยกนั ภายใตก้ารก ากบัดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และการร่วมมือกนั
ขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงัของคนในพ้ืนท่ี โดยสามารถด าเนินการไดทุ้กระดบัตั้งแต่ ระดบัปัจเจกชน เช่น ครอบครัวและโรงงาน 
(Eco Family / Eco Factory) ระดบักลุ่มอุตสาหกรรมหรือชุมชน เช่น นิคมอุตสาหกรรมหรือหมู่บา้นหรือต าบล (Eco 
Industrial Zone / Estate) ระดบัเมือง (Eco Town / Eco City) หรือเครือข่ายของเมืองหรือจงัหวดั (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2560) ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย 1) ประโยชน์ต่อกลุ่มผูป้ระกอบการ สามารถลดรายจ่าย และเพ่ิมผลก าไรจากการลดตน้ทุนการผลิต และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของวตัถุดิบและพลงังาน การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ และการเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของสถานประกอบการ 2) ประโยชน์ต่อดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถลดการเกิดของเสีย ลดความตอ้งการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใชส้ารเคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลงได ้และ 3) 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม สามารถช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
(จุรีพร บุญหลง, 2558; การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560)  

ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นธาตุ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรีโดยจดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2535 
และเปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบนั โดยมีพ้ืนท่ีรวมทั้งส้ิน 579.29 ไร่ ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมทัว่ไป 430 ไร่ พ้ืนท่ี
สาธารณูปโภค 115 ไร่ พ้ืนท่ีสีเขียว 29.29 ไร่ และพ้ืนท่ีส านกังานนิคมฯ และบา้นพกั 6 ไร่ มีสถานประกอบการท่ีด าเนินการ 
จ านวนทั้งส้ิน 2 แห่ง และก าลงัจะเร่ิมด าเนินการภายในปี 2562 จ านวน 1 แห่ง และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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ระบบน ้ าประปาท่ีใชแ้หล่งน ้ าจากแม่น ้ าป่าสัก มีก าลงัผลิต 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมีแหล่งน ้ าส ารอง ความจุทั้งส้ิน 
70,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ SBR ความสามารถในการบ าบดัน ้ าเสีย 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั ระบบ
ไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า 22 กิโลโวลต ์มีความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 50 เมกะโวลต ์-แอมแปร์ ระบบถนนกวา้ง 30 เมตร ผิว
จราจรกวา้ง 12 เมตร ระบบป้องกนัน ้ าท่วม เป็นเข่ือนถาวร ประเภทคนัดิน ความกวา้งประมาณ 5 เมตร ยาว 4.5 กิโลเมตร สูง 
0.75 เมตร และมีระบบป้องกนัอคัคีภยัในพ้ืนท่ีนิคม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) ในการด าเนินการของ
สถานประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพอนามยั
ของบุคลากร ผู ้ประกอบการภายในนิคม และประชาชนท่ีอยู่โดยรอบหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งนิคมฯ สถานประกอบการ และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานทอ้งถ่ิน ดงันั้น การน าหลกัการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจนสามารถช่วยในการก าหนดทิศทาง แนวทางการ
พฒันาและประเด็นการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานภาพและศกัยภาพของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนส่วนไดส่้วนเสีย ตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัของการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปี 2562 ในมิติ 5 มิติ
(กายภาพ, เศรษฐกิจ, ส่ิงแวดลอ้ม, สงัคม และการบริหารจดัการ) 22 ดา้น เพื่อเป็นแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่ง
คอยเพื่อยกระดบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industrial Town) จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
และสามารถสร้างความสัมพนัธ์และการอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกูลระหวา่งนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื    

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยในการยกระดบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตาม

ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดบั Eco-Champion ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 
วธีิการวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชข้อ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดั
ของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ปี 
2562 เป็นกรอบในการศึกษวจิยั และเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ และศกัยภาพของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ
ความตอ้งการจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของนิคมฯ ซ่ึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์ (Interview) และการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) โดยมีกรอบแนวคิดแสดงดงัภาพ 1  
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจยั 

 
ส าหรับวธีิการศึกษาวจิยั มีรายละเอียด ดงัน้ี  

1) เก็บรวบรวมขอ้มูลสถานภาพปัจจุบนั (Self-Assessment: SA) ของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยและพ้ืนท่ี
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ปัจจยัภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) ในการด าเนินงานของ
ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการ และเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของส านกังานนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอย 

2) วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) ของการด าเนินงานของส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอย และวเิคราะห์ช่องวา่งการด าเนินการ (Gap Analysis) โดยท าการเปรียบเทียบทีละมิติ ในแต่ละดา้น ใน
แต่ละเกณฑ์ตวัช้ีวดัตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตวัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-
Champion จ านวน 5 มิติ 22 ดา้น  

3) จดัท า (ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยก าหนด
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินการ โดยมุ่งสู่เป้าหมายตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์
ตวัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion  

4) จัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นการระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จ านวน 3 คน ผูเ้ทนจากผูป้ระกอบการ จ านวน 9 คน 
ผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นธาตุ จ านวน 1 คน 
และผูน้ าชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 12 คน รวมทั้งส้ิน จ านวน 28 คน  

5) พฒันาและปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) จากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 
โดยใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

ศึกษา/ส ารวจสถานภาพปัจจุบนั (Self-Assessment: SA) ของพ้ืนท่ี
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยและพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 

ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัของการเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion จ านวน 5 มิติ 22 ดา้น 

(ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

แนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีผา่นการปรับปรุงและพฒันา 
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6) จัดประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดับนิคม
อุตสาหกรรมแก่งคอยสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหลงัจากน ามาพฒันา และปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย ประกอบดว้ย ผูแ้ทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
จ านวน 3 คน ผูเ้ทนจากผูป้ระกอบการ จ านวน 7 คน ผูแ้ทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 3 คน ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นธาตุ จ านวน 1 คน และผูน้ าชุมชน และประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 12 คน รวมทั้งส้ิน 
จ านวน 26 คน 

7) ทบทวนและสรุปแนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion และ
ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็นจากการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษา  
ข้อก ำหนดคุณลกัษณะและเกณฑ์ตัวชีว้ดักำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco-Champion 
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและเกณฑต์วัช้ีวดัการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion ซ่ึงพฒันา

และจดัท าโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ 22 ดา้น 10 ตวัช้ีวดั โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2562)  

1) ข้อก าหนดคุณลักษณะขั้นต้น จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย การจัดท านโยบายด้านการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การแต่งตั้งคณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) และ
คณะกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดบันิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) พร้อมทั้งจดัท า
แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการทั้ ง 2 คณะกรรมการ และการจัดท าและขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ทั้งน้ี นิคมอุตสาหกรรมตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะขั้นตน้ดงักล่าวให้เสร็จและตอ้ง
ด าเนินการตามเกณฑบ์งัคบัในทุกดา้น  

2) ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารให้คะแนนเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco- Champion คือ ตวัช้ีวดัท่ี
นิคมฯ สามารถเลือกด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมินในระดบัคะแนนต่าง ๆ โดยตวัช้ีวดัดงักล่าว มีจ านวน 10 ตวัช้ีวดั มี
คะแนนเตม็ เท่ากบั 50 คะแนน ซ่ึงเกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละตวัช้ีวดั มี 3 ระดบัคะแนน ไดแ้ก่ 1, 3 และ 5 คะแนน นิคม
ฯ สามารถเลือกตวัช้ีวดัท่ีนิคมฯ มีศกัยภาพและสามารถด าเนินการได ้โดยอาจไม่ครบทั้ง 10 ตวัช้ีวดั ทั้งน้ี นิคมฯ ท่ีเขา้รับ
การประเมิน ตอ้งไดรั้บคะแนนการประเมิน ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 หรือ ตอ้งไดรั้บคะแนน เท่ากบั 25 คะแนน จึงจะผ่านการ
รับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั Eco-Champion  

ส าหรับองคป์ระกอบของการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน 5 มิติ 22 ดา้น ประกอบดว้ย 1. มิติ
กายภาพ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ได้แก่ พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และอาคารของ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 2. มิติเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน 
และเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 3. มิติส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 9 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากร การบริหารจดัการพลงังาน 
ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ ์มลภาวะทางน ้ า การควบคุมมลภาวะทางอากาศ กากของเสีย มลภาวะทางเสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั 
เหตุเดือดร้อนร าคาญ ความปลอดภยัและสุขภาพ และการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของอุตสาหกรรม 4. มิติสังคม 
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ประกอบดว้ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพชีวติและสงัคมของพนกังาน และคุณภาพชีวิตและสังคมของชุมชนโดยรอบ และ 5. มิติ
การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารจดัการพ้ืนท่ีอยา่งมีส่วนร่วม การยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงาน 
ส่งเสริมให้โรงงานเขา้สู่ระบบบริหารจดัการระดบัสากลและระดบัประเทศ การรณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานประยุกต์ใช้
นวตักรรม/เคร่ืองมือการจดัการ/ระบบบริหารจดัการใหม่ๆ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและการจดัท ารายงาน 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพและศักยภำพของนิคมอุตสำหกรรมแก่งคอย  
จากการประเมินสถานภาพของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (Self-Assessment: SA) และการวเิคราะห์ช่องวา่งการ

ด าเนินการ (Gap Analysis) เปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะการเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พบวา่ 
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย มีนโยบายการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีการจดัตั้งคณะท างาน Eco (Eco 

Team) และคณะท างานเครือข่าย (Eco Committee) ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และนิคมฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ
การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001)  เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2560 และจะหมดอายใุนวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2563) ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ของนิคมฯ ท่ีเขา้รับการตรวจประเมิน  

 ผลการวเิคราะห์มิติกายภาพ พบวา่ อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ และนิคมฯ มีแผนในการพฒันาและจดัสรรพ้ืนท่ี
สีเขียวเพ่ิมเติม รวมทั้งการส ารวจขอ้มูลสถานประกอบการท่ีเขา้ข่ายการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ/หรือ
พลงังาน ส าหรับการออกแบบระบบสาธารณูปโภคของนิคมฯ มีความสอดคลอ้งตามขอ้บังคบัคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการในนิคม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  

ผลการวิเคราะห์มิติเศรษฐกิจ พบว่า นิคมฯ ยงัไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนเงินลงทุนของ
ผูป้ระกอบการในนิคมฯ และยงัไม่มีการด าเนินการเก่ียวกบัการส่งเสริม และพฒันาอาชีพให้แก่ประชาชนบริเวณรอบพ้ืนท่ี
นิคมฯ รวมทั้งยงัไม่มีการส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งวสิาหกิจชุมชนและยกระดบัผลิตภณัฑ/์บริหารให้ไดม้าตรฐานสินคา้ชุมชน 
(มผช.) หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีราชการรับรอง โดยท่ีชุมชนยงัไม่มีผลิตภณัฑข์องชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเช่นกนั อยา่งไรก็
ตามนิคมฯ ไดว้างแผนโดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีในการส่งเสริมกิจกรรมดงักล่าว ส าหรับการจา้ง
แรงงานทอ้งถ่ินของสถานประกอบการในนิคมฯ พบวา่ มีการจา้งแรงงานทอ้งถ่ิน เกินร้อยละ 50 ของจ านวนพนกังานในทุก
โรงงาน 

ผลการวเิคราะห์มิติส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ นิคมฯ มีการจดัท าฐานขอ้มูลการใชท้รัพยากรน ้ า โดยมี GUSCO เป็นผู ้
รวบรวมขอ้มูล อย่างไรก็ตามนิคมฯ ไดด้ าเนินการวางแผนการลดการสูญเสียน ้ าในระบบโดยร่วมกับ GUSCO ในการ
ด าเนินการต่าง ๆ  และมีการวางแผนในการประหยดัพลงังาน และการน า Solar cell เขา้มาติดตั้งภายในนิคมฯ เพ่ือช่วยลดค่า
ไฟฟ้า ส าหรับมาตรฐานการควบคุมมลภาวะทางน ้ า และอากาศของนิคมฯ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน รวมทั้งนิคมฯ มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกากของเสียของสถานประกอบการทั้งหมดส าหรับเป็นขอ้มูลในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการจดัตั้ง
เครือข่ายหรือความเช่ือมโยงท่ีก่อใหเ้กิดการเก้ือกลูกนัของภาคอุตสาหกรรม และการส ารวจกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการ 

ผลการวิเคราะห์มิติสังคม พบว่า นิคมฯ มีการด าเนินการตามแนวทางการเป็นท่ีท างานมีสุข (Happy 
Workplace) โดยไดจ้ดักิจกรรมร่วมบุคลากรของนิคมฯ รวมทั้งสถานประกอบการ นิคมฯ มีการจดัตั้งคณะท างาน Green 
Network อยา่งเป็นรูปธรรม และมีการด าเนินการตามแผนแม่บท CSR ในบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสานสัมพนัธ์กบัชุมชน 
รวมถึงการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งนิคมฯ และชุมชน   
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ผลการวเิคราะห์มิติการบริหารจดัการ พบวา่ นิคมฯ มีการจดักิจกรรมโครงการธงขาวดาวเขียว และมีการจดั
ประชุม EIA Monitoring เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างนิคมฯ สถานประกอบการ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ มีการ
จดัท าเกณฑจ์ดักลุ่มโรงงาน และจดัท าแผนในการยกระดบัการก ากบัดูแลโรงงานในดา้นต่าง ๆ และสถานประกอบการใน
นิคมฯ ไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) จ านวน 1 แห่ง และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 จ านวน 1 แห่ง อย่างไรก็ตาม นิคมฯ ยงัไม่มีการรณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานประยุกต์ใช้
นวตักรรมเคร่ืองมือการจดัการ/ระบบบริหารจดัการ/เทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม/การผลิต และไม่มีการจดัท าแผน
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสู่สาธารณะ ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งการจดัท าแผนด าเนินการและน าไปปฏิบติัต่อไป  

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) ของนิคมฯ พบวา่ มีศกัยภาพในการพฒันาในทุกดา้น และผูอ้  านวยการของ
ส านักงานนิคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพฒันานิคมฯ ส าหรับจุดอ่อน (Weakness) พบว่า จ านวนบุคลากร ศักยภาพของ
บุคลากร และทรัพยากรของนิคมฯ ยงัมีขอ้จ ากดัและมีจ านวนไม่เพียงพอ และเน่ืองจากนิคม ฯ เป็นนิคมเก่า ดงันั้นขอ้มูลและ
เอกสารมีการสูญหายไปบางส่วน รวมทั้งพ้ืนท่ีของนิคมฯ มีขอบเขตจ ากดัต่อการพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียว  

ผลการวเิคราะห์โอกาส(Opportunity) ของนิคมฯ พบวา่  ชุมชน และหน่วยงานรอบนิคมฯ พร้อมใหก้ารสนบัสนุน 
รวมทั้ งสถานประกอบการภายในนิคมฯ มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนันการพฒันานิคมฯ ส าหรับอุปสรรค 
(Threat) พบวา่  การด าเนินงานของสถานประกอบการภายในนิคมฯ บางแห่ง ส่งผลกระทบต่อชุมชนในระดบัหน่ึง และ
ชุมชนโดยรอบนิคมฯ บางแห่ง มีขอ้ขดัแยง้กบัสถานประกอบการท าใหค้วามสมัพนัธ์ ระหวา่งชุมชน-สถานประกอบการ-นิ
คมฯ ไม่ดีเท่าท่ีควร อีกทั้ งพ้ืนท่ีของนิคมฯ ส่วนใหญ่ เป็นพ้ืนท่ีของสถานประกอบการท าให้การพฒันาตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือและความสมัพนัธ์เป็นอยา่งมาก  

ผลจำกกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ต่อ (ร่ำง) แนวทำงกำรพัฒนำยกระดับนิคมอุตสำหกรรมแก่ง
คอยสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ต่อ (ร่าง) แนวทางการพฒันายกระดบันิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นในมิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) มิติกายภาพ ประกอบดว้ย การพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีและตลอดแนวกนัชนระหวา่งนิคมฯ 
และชุมชน และแนวกนัชนดงักล่าว ควรมีการพฒันาให้สามารถเป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจให้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีได ้รวมทั้ง
สร้างความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการปลูกตน้ไม ้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กบันิคมฯ และบริเวณชุมชนโดยรอบ
นิคมฯ  

2) มิติเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย การส่งเสริมอาชีพของชุมชนท่ีเคยมีการด าเนินการมาก่อนหน้าให้สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง การสนบัสนุนและส่งเสริมองคค์วามรู้ในดา้นต่าง ๆ เช่น การตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ให้กบั
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน และการสนับสนุนวสัดุเหลือใช้หรือของเสียท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ และไม่เป็น
อนัตรายต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ใหก้บัประชาชนในพ้ืนท่ีไดน้ ามาต่อยอดและพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ละสร้างรายไดใ้ห้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) มิติส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในนิคมฯ ให้กบั
สาธารณะชนรับทราบ การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกันระหว่างนิคมฯ สถานประกอบการ และชุมชน การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพของชุมชน และการจัดตั้งเครือข่าย Eco green network เพ่ือท ากิจกรรมทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 
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4) มิติสังคม ประกอบดว้ย การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกนิคม เช่น ชุมชน สถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีสนใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมอบรมให้ความรู้ในดา้นต่าง ๆ การจดัตั้งกลุ่มเครือข่าย
หรือคณะกรรมการท่ีมีผูแ้ทนชุมชนเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ การสนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัสถานศึกษาในพ้ืนท่ี การ
จดัการแข่งขนักีฬาเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งนิคมฯ สถานประกอบการ และชุมชน  

5) มิติการบริหารจดัการ ประกอบดว้ย การส่งเสริมให้สถานประกอบการขอรับรองมาตรฐานในระดบัสากล
และระดบัประเทศ และการสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การน านวตักรรมหรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นนิคมฯ หรือ
ชุมชน  

แนวทำงกำรพัฒนำยกระดับนิคมอุตสำหกรรมแก่งคอยสู่กำรเป็นเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 
จากผลการวเิคราะห์สถานภาพและศกัยภาพของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (Self-Assessment: SA) การวิเคราะห์

ช่องวา่งการด าเนินการ (Gap Analysis) เปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานการเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis) และผลการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยทั้ง 2 คร้ัง 
สามารถน ามาก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และแนวทางการพฒันา ดงัน้ี  

1) วสิยัทศัน์ของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 
“นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดลอ้มดี มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน” 
2) พนัธกิจ 
มุ่งพฒันาระบบบริการท่ีสะดวก และรวดเร็ว พฒันาระบบสาธารณูปโภคและระบบจดัการความปลอดภยั

ดา้นสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเสริมสร้าง
ความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ในทุกภาคส่วนอยา่งย ัง่ยนื 

3) เป้าประสงค ์
เพื่อยกระดบัและพฒันาการบริการ ระบบสาธารณูปโภค และระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นสุขภาพ 

และส่ิงแวดล้อมท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ลด
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มให้น้อยท่ีสุด และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือท่ีเขม้แข็งระหว่างนิคมอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการ และชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

4) แนวทางการพฒันา  
แนวทางการพฒันาส าหรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ประกอบดว้ย 5 

แนวทางการพฒันา ดงัน้ี  
แนวทางการพฒันาท่ี 1 การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
นิคมฯ มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเพียงพอต่อการให้บริการต่อสถานประกอบการ

ในนิคมฯ ด้วยข้อจ ากัดของนิคมฯ ท่ีมีการเปิดด าเนินการมาเป็นระยะเวลานาน จึงควรได้รับการพฒันาและปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการบางส่วน มีการดูแล บ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ และพฒันาให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ยกระดับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมยั และเพียงพอต่อการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ใน 1 มิติ 2 ด้าน ได้แก่ มิติกายภาพ ด้านพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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แนวทางการพฒันาท่ี 2 การส่งเสริมและพฒันาระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีมัน่คง  
นิคมฯ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนโดยรอบนิคมฯ ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมา

นิคมฯ มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา โดยรอบนิคมฯ ในระดบัหน่ึง โดยแนวทางการพฒันาท่ี 
2 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการส่งเสริมอาชีพต่อชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงการสนบัสนุนการสร้าง
กลุ่มอาชีพของชุมชน ใหเ้กิดการรวมกลุ่มเพ่ือจดัตั้งวสิาหกิจชุมชน และสามารถพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑข์องชุมชนให้
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค การเพ่ิมช่องทางการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
บริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยืน เขม้แข็ง และพ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ
มาตรฐานสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 1 มิติ 1 ดา้น ไดแ้ก่ มิติเศรษฐกิจ ดา้นเศรษฐกิจชุมชน  

 แนวทางการพฒันาท่ี 3 การพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
นิคมฯ มีระบบการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคบั ซ่ึงการบริหาร

จัดการส่ิงแวดล้อมของนิคม ฯ ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวกับความร่วมมือของโรงงาน
อุตสาหกรรมภายนิคมฯ อย่างไรก็ตามนิคมฯ ให้ความส าคญัทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และการส่งเสริมสุขภาพอนามยั
ของชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บการดูแล และเฝ้าระวงัดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขภาพ
อนามยัอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการประสานความร่วมมือของนิคมฯ กบัหน่วยงานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในพ้ืนท่ี  เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจต่อการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขภาพอนามยัของชุมชนโดยรอบนิคมฯ และเป็นไปตามหลกั
วิชาการ มีการป้องกนัและเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยประสานความร่วมมือ
ร่วมกบัหน่วยงานดา้นสุขภาพและความปอลดภยั รวมทั้งสร้างเครือข่ายหรือความเช่ือมโยงท่ีก่อให้เกิดการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
ของภาคอุตสาหกรรมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐานสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศใน 1 มิติ 4 ด้าน ไดแ้ก่ มิติส่ิงแวดลอ้ม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการพลงังาน ความปลอดภยัและ
สุขภาพ และการพ่ึงพาเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัของอุตสาหกรรม 

 แนวทางการพฒันาท่ี 4 การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในทุกภาคส่วน 
นิคมฯ มุ่งมัน่ด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

อย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานิคม ฯ มีความพยายามในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่างนิคม
อุตสาหกรรม สถานประกอบกิจการ และชุมชน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือกระชบัความสัมพนัธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการด าเนินงานตามแผนแม่บท CSR ท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างรูปแบบกิจกรรมการต่อยอดหรือ
ความร่วมมือของนิคมฯ โรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะมาตรฐาน
สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 1 มิติ 1 ดา้น ไดแ้ก่ มิติสงัคม ดา้นคุณภาพชีวติและสงัคมของพนกังาน 

 แนวทางการพฒันาท่ี 5 การยกระดบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื 
นิคมฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการภายในนิคมฯ เพ่ือยกระดับพัฒนาสู่การเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดว้ยการส่งเสริมการด าเนินงานอยา่งมีส่วนร่วม เพ่ือการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การก ากบัและ
ควบคุมดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี/นวตักรรมท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม ฯ เพ่ือใหนิ้คมฯ สามารถก ากบัดูแล และบริหารจดัการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม ฯ 
และด าเนินการตามหลกัเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด
คุณลกัษณะมาตรฐานสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 1 มิติ 2 ดา้น ไดแ้ก่ มิติการบริหารจดัการ ดา้นส่งเสริมให้
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โรงงานเขา้สู่ระบบบริหารจดัการระดบัสากลและระดบัประเทศ และการรณรงคส่์งเสริมให้โรงงานประยกุตใ์ชน้วตักรรม/
เคร่ืองมือการจดัการ/ระบบบริหารจดัการใหม่ ๆ 

ส าหรับการด าเนินงานของนิคมฯ ตามเกณฑ์ขอ้บงัคบัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้สอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาทั้ ง 5 
แนวทาง นิคมฯ สามารถบริหารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเป็นบทบาทและหนา้ท่ีของนิคมฯ ท่ีตอ้งด าเนินการเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น จึงไม่น ามาก าหนดเป็นแนวทางการพฒันาในการศึกษาน้ี  

 
 
2. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาแนวทางการพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการพฒันา

ยกระดับนิคมฯ ในระดับ Eco-Champion ซ่ึงเป็นระดับเร่ิมตน้ในการเขา้สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตาม
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะฯ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีทั้งส้ิน 3 ระดบั ระดบัแรก คือ Eco-Champion ซ่ึงเป็น
ขั้นแรกของการด าเนินการตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ประกอบดว้ย 5 มิติ 22 ดา้น โดยส่วนใหญ่การด าเนินการระดบั 
Eco-Champion มุ่งเน้นผลการด าเนินงานของนิคม ฯ แต่ในบางดา้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสถานประกอบการ และ
ประชาชน เช่น การจา้งแรงงานทอ้งถ่ิน กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัตั้งกลุ่มวิสาหกิจ หรือกลุ่มอาชีพ
ของชุมชน ผลิตภณัฑข์องชุมชน เป็นตน้ ดงันั้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion จึงเป็นกา้วแรก
ท่ีส าคญัในการมุ่งไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ส าหรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดบั Eco-Excellence ประกอบดว้ย 5 มิติ 
9 ตวัช้ีวดั ส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัความร่วมมือ และการสนบัสนุนขอ้มูล รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ จากสถานประกอบการในนิคม
ฯ ท่ีมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลและผูร่้วมด าเนินการ เช่น การพฒันาและส่งเสริมโลจิสติกส์สีเขียว (Green 
Logistic) การร่วมกนัส่งเสริมและสนบัสนุนวิสาหกิจชุมชนหรือผลิตภณัฑข์องชุมชนในลกัษณะของ CSV การส่งเสริมให้
สถานประกอบการไดรั้บรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) หรือ ISO 
26000 และการส่งเสริมการแลกเปล่ียน เก้ือกูลทรัพยากรร่วมกนัระหวา่งสถานประกอบการ หรือการเปล่ียนของเสียหรือ
วสัดุเหลือใชใ้ห้เป็นวตัถุดิบตั้งตน้ในกระบวนการผลิต ตามแนวคิดของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กิติกร จามรดุสิต, ม.ป.ป.)  
และการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบัสุดทา้ย คือ ระดบั Eco-World Class ประกอบดว้ย 5 มิติ 7 ตวัช้ีวดั เนน้
การบูรณาการและเป็นการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาและความทา้ทายในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และ
ระดบัโลก เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา 
การได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco efficiency) ของสถาน
ประกอบการ การส่งเสริมการเป็นชุมชนเชิงนิเวศ (Eco community) และโรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco School) และการจดัท า
รายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (SD report) เป็นตน้ รวมทั้งการส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

ในการด าเนินการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพสามารถประยกุตใ์ชม้าตรฐาน/เคร่ืองมือ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบบริหารจดัการการให้บริการ
สารสนเทศ (ISO/IEC 20000) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) หรือ ISO 26000 ก๊าซเรือนกระจก-เล่ม 1: ขอ้ก าหนด
และขอ้แนะน าระดบัองค์กรส าหรับการวดัปริมาณและการรายงานการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ISO 
14064-1) เป็นตน้ (จุรีพร บุญหลง, 2558) ซ่ึงบางมาตรฐาน/เคร่ืองมือมีความสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะฯ ในบาง
ตวัช้ีวดั เช่น มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) หรือ ISO 26000 สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั มิติสังคม ในระดบั 
Eco-Excellence และก๊าซเรือนกระจก-เล่ม 1: ขอ้ก าหนดและขอ้แนะน าระดบัองคก์รส าหรับการวดัปริมาณและการรายงาน
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การปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064-1) สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั มิติส่ิงแวดลอ้ม ในระดบั Eco-World 
Class ท่ีก าหนดใหนิ้คมฯ และสถานประกอบการตอ้งเขา้รับการข้ึนทะเบียนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์ร (การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560) รวมทั้งการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco efficiency) ซ่ึงปรากฏอยูใ่น
ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ มิติส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดับ Eco-Champion และระดบั Eco-World Class โดยการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ ช่วยใหเ้กิดดุลยภาพในมิติเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัมิติส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขององคก์รเม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัองคก์รหรือภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทคลา้ยคลึง
กนั (กิติกร จามรดุสิต, 2558; ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ และสุภาภร ภิญโญฉตัรจินดา, 2560) 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในปัจจุบนั ยงัขาดมาตรการและแรงจูงใจให้กบันิคมฯ 
และสถานประกอบการ ซ่ึงอาจท าใหก้ารด าเนินการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเท่าท่ีควร อีกประการหน่ึง 
คือ ชุมชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบนิคมฯ ส่วนใหญ่นิคมฯ ด าเนินกิจกรรมกบัชุมชนท่ีอยูภ่ายในรัศมี 5 กิโลเมตร หรือยึด
ตามกรอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ของนิคมฯ ซ่ึงท าให้
ชุมชนบางชุมชนท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการของนิคมฯ ขาดโอกาสในการไดรั้บการดูแล หรือช่วยเหลือ หรือ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  (สถาบนัธรรมรัฐเพ่ือการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้, 2560)  ดงันั้น การมุ่งสู่การเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั Eco-Champion, Eco-Excellence และ Eco-World Class ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือและการด าเนินการท่ีเก้ือกลูกนัในทุกภาคส่วนทั้งประชาชน นิคมอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ รวมถึง
การสนบัสนุนจากภาครัฐในดา้นนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือผลกัดนัและส่งเสริม
การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ประสบผลส าเร็จ ลดปัญหาและผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และสร้างความ
ยัง่ยนืความยัง่ยนื (สมชาย มุย้จีน, 2559; จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ ์และธราธร พชรฐิติกลุ, 2560)  

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดบั Eco-Champion มีแนวทางการ

พฒันา ทั้งส้ิน 5 แนวทาง ประกอบดว้ย  การพฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมและพฒันาระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีมัน่คง การพฒันาระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในทุกภาคส่วน และการยกระดบัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคุณลกัษณะฯ และตวัช้ีวดัและเกณฑใ์หค้ะแนนส าหรับการประเมินฯ เพื่อให้การด าเนินงานของ
นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสามารถยกระดบัสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความ
ยัง่ยนื จึงมีขอ้เสนอแนะต่อส านกังานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยในการด าเนินงาน ดงัน้ี   

1) ควรมีการสบัเปล่ียนหมุนเวยีนของคณะท างานพฒันานิคมฯ สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) 
และคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากยิง่ข้ึน ซ่ึงรับผิดชอบโดย ผูอ้  านวยการส านกังานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย  

2) ควรมีการแปลงแนวทางการพฒันาไปสู่การปฏิบติัท่ีเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสอดคลอ้งและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพฒันา ซ่ึงอาจขอค าปรึกษา และความคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการร่วม ฯ Eco 
Committee เพื่อใชป้ระกอบการจดัท ารายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการ ซ่ึงรับผิดชอบโดย คณะท างาน
พฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) 
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3)  ควรจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรประมาณการงบประมาณตั้งแต่
วตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้พียงพอต่อการด าเนินการ และ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยอาจใชว้ิธีจดัล าดบัความส าคญั (Priority setting) ของด าเนินการต่าง ๆ เขา้มาช่วยในการ
บริหารจดัการ ซ่ึงรับผิดชอบโดย คณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 
Team) 

4) ควรมีการประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนให้เขา้ใจถึงการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซ่ึงจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของนิคม ฯ โดยสามารถใช้ส่ือท่ีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น วารสาร แผ่นพบั เวบ็ไซต ์วิทยชุุมชน หอกระจายข่าว เป็นตน้ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ผ่านการจดัประชุม 
อบรม และการประชุมคณะกรรมการท่ีมีผูน้ าชุมชนเขา้ร่วม ซ่ึงรับผิดชอบโดย คณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) 

5) ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าไปปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน โครงการ และ
แนวทางการปฏิบติัไดใ้หมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงรับผิดชอบโดย คณะท างานพฒันานิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยสู่การ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Team) 
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